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Používate SPF správne?

Máte pocit, že vám 
opaľovacie prípravky ničia 
pokožku? Ak po každom 
natretí bojujete s vyrážkami, 
bielymi mapami po tvári či 
štípajúcimi očami, niekde 
robíte veľkú chybu! 
Rakovina kože stúpla za 
posledných štyridsať rokov 
o takmer 200 percent 
a slnečné žiarenie bolo 
oficiálne potvrdené ako 
ľudský karcinogén. 

1. chyba: Nesprávny výber

V širokej ponuke opaľovacích krémov, 
sprejov a olejov je niekedy náročné 
zorientovať sa. Chcete sa vyhnúť 
nepríjemným pocitom na pokožke? 
Vyberajte si produkty na citlivú, 
problematickú pleť a zbytočne na nich 
nešetrite. V lekárni nájdete prípravky, 
na ktoré sa vzťahujú tie najvyššie 
nároky na kvalitu a pravdivosť účinkov 
udávaných na obale. 

 ● Ani tá najkvalitnejšia slnečná 
kozmetika vám nesadne, pokiaľ 
budete na citlivú pokožku na tvári 
používať prípravky určené na telo. 

 ● Krémy vhodné na vašu pleť bývajú 
hydratačné a majú ľahkú štruktúru, 

vďaka čomu ich aplikujete v naozaj 
jemnej vrstve, ktorá vás zbytočne 
nezaťaží. 

 ● Zabránite tak upchávaniu pórov 
a následnému vzniku akné. 

 ● V prípade, že máte mastnejšiu 
pokožku, vyhýbajte sa olejovým 
základom. 

2. chyba: Príliš málo krému

V prípade, že ste zvolili fyzikálny 
(minerálny) filter, počítajte s jemným 
povlakom na pokožke. Ide o častice 
bielych minerálov, ktoré vás robia 
pred slnkom prakticky neviditeľnými. 
Nesnažte sa preto uberať na množstve, 
znemožníte krému vykonávať svoju 
prácu. 

 ● Takisto sa nespoliehajte na SPF, 
nachádzajúce sa vo vašom mejkape. 
Aby ste dosiahli náležitú slnečnú 
ochranu, museli by ste si ho naniesť 
približne 7-krát viac, než to robíte 
bežne. 
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 ● Málokto z nás dokáže správne 
odhadnúť, aké množstvo 
opaľovacieho prípravku použiť. 

 ● Za jeden týždeň opaľovania by 
ste mali vo všeobecnosti minúť 
300 ml prípravku na telo a na tvár 
asi 50 ml. 

 ● Pokiaľ preferujete formu spreja, 
zapamätajte si praktický príklad – 
na plochu jednej ruky od končekov 
prstov po ramená je potrebných 
až 12 strekov prípravku, aby ste 
boli dostatočne chránení pred 
slnkom. 

 ● Na tvár vrátane uší a krku vám počas 
bežného dňa stačí jedna čajová 
lyžička krému.

3. chyba: Nevhodné použitie

Jedným z častých omylov je siahanie 
po príliš nízkom ochrannom faktore. 
Zabudnite na šestku či desiatku 
a chráňte sa minimálne SPF 30. Tento 
stupeň ochrany odfiltruje až 97 % 
UVB lúčov a pomôže vám vyhnúť 
sa vzniku pigmentových škvŕn či 
nepríjemným pocitom na pleti. 

 ● Ak vám ostali zásoby z minulého 
roka, radšej si zakúpte nové balenie. 
Časom sa totiž funkčnosť SPF 
degraduje a nebudete sa môcť 
spoľahnúť na mieru ochrany, ktorú 
použijete. 

 ● Chemický filter nanášajte 
20 – 30 minút pred kontaktom 
so slnkom. 

 ● Pri minerálnom čakať netreba, 
účinkuje prakticky ihneď. Aj 
preto sa často používa v detských 
prípravkoch.

 ● Opaľovací krém je posledným 
krokom vašej dennej kozmetickej 
rutiny. Ak však na tvár aplikujete 
príliš veľa vrstiev, môžete sa 
dočkať reakcie pokožky v podobe 
nepríjemných vyrážok. 

 ● Hľadajte kvalitné SPF s hydratačnými 
účinkami – v takom prípade môžete 
slnečnú ochranu naniesť rovno na 
pleťové sérum a bežný denný krém 
úplne vynechať. 

4. chyba: Málo pozornosti

Koľko času venujete aplikácii 
opaľovacieho krému, toľko by ste mali 
investovať aj do jeho odstránenia. 
Vaša pleť volá po viackrokovom 

EQUILIBRIA SPF 50 SUN OIL, olej v spreji 
na opaľovanie na citlivú pokožku, 200 ml
EQUILIBRIA BABY SPF 30 SUN LOTION, mlieko 
na opaľovanie na citlivú detskú pokožku, 200 ml
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čistení – začnite prípravkom na 
báze oleja, ktorý dokáže opaľovacie 
prípravky dokonale zmyť z tváre. 
Po opláchnutí vodou použite bežný 
čistiaci hydratačný prípravok. Čistenie 
zakončite tonizovaním pokožky 
a nanesením séra a pleťového krému. 

V lete sa nemusíte vzdávať ani 
exfoliácie pleti, ktorá vám zabezpečí 
krajšie opálenie. Dodržiavajte však 
pravidlo, že nasledujúci deň sa opaľovať 
nebudete a tvár si okrem SPF ochránite 
aj klobúkom a pobytom v tieni.

Akýkoľvek faktor použijete, 
nespoliehajte sa naň dlhšie než 
2 – 3 hodiny. Kúpaním a potením sa 
tento čas ešte skracuje. Najlepším 
spôsobom, ako opätovne naniesť 
vrstvu slnečnej kozmetiky, je očistiť 
pleť ako pri rannej rutine a následne 
aplikovať novú vrstvu krému. Pri 
kombinácii mejkapu s opaľovacími 
prípravkami je zvýšená starostlivosť 
o pleť viac než namieste, najmä pokiaľ 
máte problematickú pokožku. Očistiť 
sa môžete odličovacími obrúskami 
i vodou v spreji. Vyhnite sa však príliš 
hutným krycím mejkapom.

5. chyba: SPF iba na dovolenke

K moru, do hôr alebo všade tam, 
kde budete väčšinu času vystavení 
priamym slnečným lúčom, si pribaľte 
kozmetiku s SPF 50. Vhodné je takisto 
chrániť kožu ďalšími pomôckami, ako 
je ľahké vzdušné oblečenie, slamený 
klobúk a veľké slnečné okuliare, ktoré 
okrem zraku zakryjú aj citlivé očné 
okolie. 

Celoročné používanie slnečnej ochrany 
už dávno nie je výsadou ázijských žien. 
95 % slnečného žiarenia, ktoré preniká 
na zem, tvoria UVA lúče. Tie bez 
väčších problémov prechádzajú cez 
sklo, okná, mraky a smog. Práve UVA 
žiarenie je zodpovedné za redukciu 
elastínu v pokožke a následné 
starnutie.

Akúkoľvek ochranu proti slnku preferujete, overte si, že jej vlastnosti sú pre 
vaše potreby dostačujúce, používate ju správnym spôsobom a v dostatočnom 
množstve. Opaľovacie prípravky si vyžadujú vašu zvýšenú pozornosť.

URIAGE BARIÉSUN Regeneračný balzam 
po opaľovaní, 150 ml

URIAGE BARIÉSUN Suchý olej na opaľovanie 
v spreji SPF 30+, 200 ml

URIAGE BARIÉSUN Opaľovací ultra ľahký 
fluidný krém SPF 50, 30 ml
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Opaľovanie bez  
slnečnej alergie?

Ak sa vaša túžba po 
krásnom opálení každý rok 
zmení na boj so svrbiacou 
pokožkou, je najvyšší čas 
zmeniť to. Opaľujte sa toto 
leto bez obáv – máme pre 
vás 10 trikov, s ktorými sa 
zbavíte slnečnej alergie. 

1. Neležte na tráve

Vedeli ste, že alergia na slnko 
môže mať viacero podôb? Tou 
najčastejšou je fototoxická reakcia 
organizmu, čo znamená, že za 
vzniknuté svrbiace vyrážky je 
zodpovedné slnko v kombinácii 
s takzvanými fotosenzibilizátormi. 
Ide o látky zvyšujúce citlivosť kože 
na UV žiarenie, ktoré sa vyskytujú 
v potravinách, liekoch, parfumoch, ale 
aj v rastlinách či tráve. Ak ste sa zvykli 
opaľovať v záhrade či na inej trávnatej 
ploche v tesnom kontakte s okolitým 
rastlinstvom, odteraz radšej preferujte 
ležadlo či deku.

2. Najedzte sa dobronzova

Ochranu pred slnečnou alergiou 
si môžete zabezpečiť aj užívaním 
vhodných výživových doplnkov. 
Zvýšte príjem vitamínov C a E, zinku 
a selénu. Mimoriadne dôležitý je pre 

vás betakarotén, ktorý sa v prírodnej 
forme nachádza v ovocí a zelenine 
červenej, oranžovej, žltej alebo 
tmavozelenej farby. Jedzte mrkvu, 
tekvicu, melón, marhule, broskyne, 
brokolicu, kel či špenát. Stále však 
užívajte kvalitnú slnečnú ochranu 
a pokiaľ si to váš stav vyžaduje, 
aj predpísané antihistaminiká na 
potlačenie alergických prejavov.

3. Pripravte sa v predstihu

Nepríjemná kožná reakcia väčšinou 
postihuje tých dovolenkárov, ktorí sa so 
snehobielou pokožkou náhle ocitnú na 
rozhorúčených plážach s vysokým UV 
indexom. Začnite svoju kožu pripravovať 
na opaľovanie postupne, s malými 
dávkami slnečného žiarenia. Vďaka 
tomu si kožné bunky zvyknú na novú 
situáciu a dokážu na slnko reagovať 
bez podráždenia. Návštevy solária 
však nemajú na alergiu žiaden vplyv, 
spôsobujú akurát starnutie vašej pleti.
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4. Oblečte sa na slnko

Keď sa objaví výsyp, je vhodné 
pokožku chrániť aj výberom vhodného 
oblečenia. Siahnite po prírodných 
materiáloch, najmä po bavlne či 
prírodnom ľane, najlepšie voľného 
strihu a s dlhým rukávom. Myslite tiež 
na ochranu vlasovej pokožky, tváre 
a uší – vezmite si so sebou klobúk, 
turban alebo šatku a kvalitné okuliare 
s UV filtrom. Ak sa alergia vyskytuje 
opakovane, odporúča sa nevyzliekať 
sa ani do vody a kúpať sa vo svetlom 
bavlnenom tričku.

5. Buďte zodpovedná

Hoci ste to počuli už minimálne stokrát, 
pripomeňte si základné pravidlo 
zdravého slnenia sa a vyhýbajte sa UV 
žiareniu v čase od 11. do 16. hodiny. 
Množstvo slnečných lúčov svojej 
pokožke dávkujte postupne a vždy sa 
chráňte kvalitným krémom s vysokým 
SPF faktorom, v adekvátnom množstve, 
precízne naneseným na celom povrchu 
tela.

6. Dodržujte 30 minút

Nenanášajte opaľovací prípravok, 
až keď ste na slnku. Aby ste dosiahli 
maximálnu ochranu, musíte sa natrieť 
minimálne polhodinu pred príchodom 
na pláž či k bazénu. V pohodlí 
domova sa viete lepšie sústrediť na 
správnu aplikáciu – dbajte hlavne 
na dostatočné množstvo krému na 
pokožke. Napríklad, pokiaľ používate 
sprejovú formu slnečnej ochrany, 
na jednu ruku je vhodné nastriekať 
prípravok až dvanásťkrát! Postup 
opakujte každé dve hodiny alebo 
vždy po kúpaní.

7. Investujte do seba

Vedeli ste, že v ponuke lekární 
nájdete prípravky určené na pokožku 
so sklonom k slnečnej alergii? Sú 
prispôsobené typu pleti a textúra 
zodpovedá potrebám vašej citlivej 
kože. Pri nákupe rozhodne nešetrite 
a voľte kvalitu – vhodná kozmetika 
blokuje UVA aj UVB žiarenie v takej 
miere, akú dokáže alergická pokožka 
akceptovať. Odborníci odporúčajú 
vyberať si vysoký SPF faktor 
s nechemickými minerálnymi filtrami, 
ktoré sú menej agresívne. Vždy 
sledujte dátum spotreby a skladujte 
ich podľa odporúčania uvádzaného 
na obale.
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EQUILIBRIA AFTER SUN LOTION, 200 ml 
mlieko po opaľovaní na citlivú pokožku

URIAGE BARIÉSUN Regeneračný balzam 
po opaľovaní, 150 ml
URIAGE BARIÉSUN Suchý olej na opaľovanie 
v spreji SPF 50+, 200 ml
URIAGE BARIÉSUN Opaľovacie mlieko pre deti 
SPF 50+, 100 ml
URIAGE BARIÉSUN Opaľovací ultra ľahký fluidný 
krém SPF 50, 30 ml
URIAGE EAU THERMALE Termálna voda v spreji, 
50 ml

8. Bez parfumu

Pokiaľ sa chystáte opaľovať, nikdy 
neaplikujte parfum priamo na pokožku. 
Zvýšte pozornosť aj pri doplnkovej 
kozmetike a skontrolujte, či váš 
sprchovací gél a krémy neobsahujú 
parfumáciu – vyhnete sa tak 
precitlivenej reakcie vašej kože.

9. Pozor na liečivá

Určite viete, že počas užívania 
antibiotík, liekov na bolesť či iných 
špecifických liečiv nie je priamy 
kontakt so slnkom vhodný. Poraďte 
sa so svojím lekárom a poriadne si 
naštudujte príbalový leták, aby ste 
zabránili nepríjemne svrbiacemu 
prekvapeniu.

10. Namažte sa

Po kúpaní v bazéne alebo mori sa 
ihneď osprchujte, aby ste predišli 
podráždeniu pokožky soľou či chlórom. 
Po príchode domov sa poriadne 
osprchujte, aby ste zmyli zvyšky krému, 
piesku a nečistôt. Ideálne je použiť 
špeciálny sprchovací olej na citlivú 
pokožku. Dôležité je stihnúť to do troch 
minút od osušenia, aby kozmetika 
prenikla do hĺbky. Následne naneste  
prípravky s označením „po opaľovaní“,  
ktoré kožu upokoja, zvláčnia 
a vyživia.
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Kľúčové otázky  
o atopickom ekzéme

Objavil sa vám na tvári 
nepríjemný výsev, ktorý 
nechce zmiznúť? Je možné, 
že ide o atopický ekzém. 
Tento kožný problém 
najčastejšie trápi ženy so 
sklonom k suchej pokožke, 
a to najmä v spojitosti 
s alergiami či astmou. 
Zasahuje okolie očí a krku, 
čo mnoho pacientok mylne 
vyhodnotí ako reakciu na 
novú kozmetiku či tiene. 

Ako spoznám, že ide skutočne 
o atopický ekzém?

Pokiaľ vás pokožka páli, svrbí a vidíte 
výsev na očných viečkach, bez 
váhania navštívte odbornú ambulanciu 
– ide o typický prejav ekzematického 
ochorenia. Liečba je účinná takmer 
okamžite, treba ju však dodržiavať 
presne podľa pokynov lekára, inak si 
koledujete o opakujúci sa problém.

Na povrchu kože sa bežne nachádza 
veľké množstvo baktérií, ktoré 
majú ochrannú funkciu a vytvárajú 
zdravý mikrobióm. Aby sa aktivoval 
ekzematický stav, stačí, keď sa vplyvom 
narušenia rovnováhy premnoží zlatý 
stafylokok Stafylokokus Aureus, čo 

vyvolá zápalové ochorenie pokožky, 
ktorá sa extrémne vysušuje, olupuje 
a svrbí. Príčinou môže byť zvýšený 
stres, zhoršená alergia alebo pobyt 
v prašnom či zadymenom priestore.

Dá sa tohto ochorenia 
zbaviť navždy?

V bežnej praxi sa v súvislosti 
s ekzémom nepoužíva termín „vyliečiť“, 
pretože existujú pacienti, ktorí problém 
vôbec nepociťujú. Ekzematická 
pokožka sa spravidla nachádza 
v dvoch fázach – v aktívnej, keď 
bojujete s nepríjemnými príznakmi 
vhodnou liečbou – a v pokojnej fáze. 
Tá pri ideálnych podmienkach trvá aj 
niekoľko desiatok rokov. 

Ochorenie priamo súvisí so stavom 
nášho imunitného systému 
a celkovou životosprávou. 
Preto je vhodné zaradiť do stravy 
špeciálne výživové doplnky, ako sú 
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imunosupresíva (teda lieky zlepšujúce 
stav imunitného systému) alebo 
probiotiká. Sústredenie sa na dlhodobé 
zlepšovanie zdravotného stavu je vždy 
vhodnejšie než hasenie svrbiacich 
dôsledkov.

Musím sa vzdať svojej bežnej 
kozmetiky?

Počas liečby nastavenej kožným 
lekárom netreba zabúdať ani na 
klasickú kozmetickú rutinu. Suchú kožu 
musíte hydratovať a nie je dôvod, 
aby ste sa vzdávali pleťového séra 
alebo očného krému. Treba si však 
vybrať prípravky vhodné na pokožku 
s atopiou, bez parfumácie, parabénov 
či mydla, ktoré je zbytočne dráždivé. 

Lekárenskú kozmetiku určenú 
atopikom môžete bez obáv používať 
aj v kombinácii s liečbou od lekára. 
Rovnako je vhodné pokračovať aj 
v pokojnom štádiu, keď sa vám zdá, 
že pokožku už máte v poriadku. 

Opatrní buďte pri výbere opaľovacích 
prípravkov, ale aj sprchovacích gélov 
a dekoratívnej kozmetiky vrátane 
mejkapu. Keďže si pokožka dokáže 
na účinné látky privyknúť, je možné, 
že vám po čase vybrané produkty 
jednoducho prestanú fungovať. 
Vtedy treba hľadať iné riešenia, 
prípadne pravidelne striedať viacero 
kozmetických značiek, ktoré vám 
vyhovujú.

Aké sú najčastejšie omyly 
atopikov?

 ● Úplne nevhodné je používanie 
parfumovaných sprchovacích gélov 
z drogérií, ktoré pokožku nesmierne 
vysušujú. Ak túžite po vôni čokolády 
alebo vanilky, je vhodnejšie zapáliť si 
doma vonnú sviečku. 

 ● Naopak, na atopickú pokožku sú 
veľmi vhodné sprchovacie oleje, 
ktoré si tiež môžete kvapnúť do 
vane počas kúpania (výborný trik 
u malých detí, ktoré sa čľapkania 
vo vani vzdávajú len ťažko).

 ● Nepoužívajte píling a zabudnite 
aj na samoopaľovacie krémy. 
Vhodnejší je krátky pobyt na slnku.

 ● Problémom býva aj mechanické 
poškodenie pokožky, ktoré vzniká 
silným „šúchaním“ uteráka po 
osprchovaní sa. Atopická koža si 
pýta jemnosť – uterák iba jemne 

URIAGE XÉMOSE Sprchovací olej  
na veľmi suchú až atopickú pokožku, 500 ml
URIAGE XÉMOSE Olejový balzam  
na telo proti svrbeniu, 500 ml
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pritláčajte na povrchu a hydratáciu 
stihnite do troch minút.

 ● Preferujte biele bavlnené oblečenie, 
ktoré prirodzene obsahuje menej 
farbív. Syntetika a vlna vás môžu 
podráždiť.

 ● Dobrým tipom je otočiť si pyžamo 
naruby, aby ste sa počas noci vyhli 
nepríjemnému škrabaniu – najmä 
u detských pacientov táto drobnosť 
účinne pomáha zvýšiť kvalitu 
spánku.

Čo musíte vedieť  
o atopickom lete?

Boj so suchou, svrbiacou pokožkou 
stojí pacientov s atopickým ekzémom 
veľa síl a energie. Vytúžený oddych 
v podobe letnej dovolenky však môže 
spôsobiť viac škody než osohu. Máme 
pre vás 5 spoľahlivých rád, vďaka 
ktorým si môžete bez obáv pobaliť 
kufre!

1. Slnko pomáha, ale…

To, čo v skutočnosti dokáže zlepšiť 
stav vašej pokožky, je ultrafialové 
svetlo (UV), ktoré je súčasťou 
slnečného žiarenia. Dôležité je prijímať 
ho v primeranom množstve a za 
správnych podmienok, inak môže 
spôsobiť nezvratné kožné poškodenia. 
Dá sa povedať, že UV svetlo účinne 
znižuje objem problematických 
buniek v hornej vrstve pokožky, vďaka 
čomu sa zjemní svrbenie aj samotná 
zápalová aktivita. V neposlednom 
rade dokáže toto žiarenie pozitívne 
pôsobiť na imunitný systém, potláčať 
stres a nervozitu.

Pre pacienta s atopickou pokožkou pri 
opaľovaní platia rovnaké zásady ako 
pre kohokoľvek iného – nevystavovať 
sa slnečnému žiareniu medzi 
jedenástou a štvrtou hodinou poobede 
a nepreháňať to s celkovou dĺžkou 
pobytu na priamom slnku. Úplnou 
nevyhnutnosťou je slnečná ochrana 
najvyššej kvality.

2. Kozmetika

Po použití nevhodnej kozmetiky 
môžete očakávať prudké alergické 
reakcie a celkové zhoršenie 
zdravotného stavu. Aj preto by mal 
ekzematik venovať zvýšenú pozornosť 
pri výbere opaľovacej či ošetrujúcej 
kozmetiky.

 ● Zásadou číslo jeden je pre 
vás vyhýbať sa krémom 
s parfumáciou a obsahom kyseliny 
paraaminobenzoovej (PABA). 
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 ● Úplnou samozrejmosťou je 
minimálne SPF 50+. 

 ● Prioritne siahajte po 
prípravkoch hypoalegénnych 
a nekomedogénnych, teda 
neupchávajúcich póry. 

 ● Ekzematická pokožka vo 
všeobecnosti lepšie znáša formu 
mlieka, spreja či ľahkého krému 
oproti mastným olejom. 

 ● Pokiaľ zvolíte produkt, ktorý nemáte 
odskúšaný, je dobré naniesť ho na 
pokožku niekoľko dní vopred, a to 
ešte pred vystavením sa priamemu 
slnečnému svetlu.

3. Bazény radšej nie

Vody sa pre ochorenie rozhodne 
vzdávať nemusíte, no uprednostnite 
more pred bazénmi či jazerami. Koža 
atopika je náchylnejšia na rôzne 
bakteriálne ochorenia, preto je nutné 
vyhýbať sa rizikovému prostrediu. 
V bazénoch je navyše prítomný chlór, 
ktorý dokáže potrápiť aj zdravú pleť. 
More sa, naopak, pýši benefitmi 
v podobe vysokého obsahu minerálov 
a liečivej morskej soli. Morský 
vzduch vďaka obsahu vlhkosti zase 
ekzematickú pokožku zbytočne 
nevysúša. Vyvarujte sa príliš dlhému 
času strávenému vo vode a po 
dokúpaní nevynechajte sprchu, ktorá 
z vás zmyje prebytočnú soľ. Následne 
pokožku ošetrite vhodným prípravkom, 
ktorý ju upokojí a zároveň dostatočne 
hydratuje.

4. Atopická diéta

Počas horúčav sa nám chute 
prirodzene menia a automaticky 
uprednostňujeme ľahké, čerstvé 
jedlá pred vyprážaným rezňom či 
čokoládou. Aj vďaka tomuto faktu 
mnoho alergikov pociťuje v lete náhle 
zlepšenie zdravotnému stavu. Stále 
však nemožno zabúdať na alergény 
v potravinách, ktorým sa oplatí zďaleka 
vyhnúť, pokiaľ si chcete dovolenku užiť 
skutočne naplno. 

Patria sem výrazne korenisté jedlá 
a morské plody, fastfood plný 
konzervantov a umelých aditív, a tiež 
citrusové či exotické ovocie. Naopak, 
mnoho odborníkov odporúča začať 
deň šálkou zeleného čaju, ktorý 
dokáže telo prečistiť a zároveň 
nevyvoláva nežiaduce alergické 
reakcie. 

5. Športovci, na toto pozor!

Ochorenie pokožky je veľmi citlivé 
na pot. V lete je úloha nepotiť sa 
mimoriadne náročná, no počas 
športovania navyše vzniká riziko 
mechanického podráždenia pokožky 
o tričko alebo hodinky. Zvoľte si preto 
taký druh cvičenia a jeho intenzity, aby 
ste sa neprehrievali.
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Trápi vás žihľavka?

Ak vás niekedy pri 
prechádzke lesom popŕhlila 
žihľava, pravdepodobne sa 
vám do pár minút objavilo 
na koži typické svrbivé 
začervenanie. Žihľavka, 
alebo inak urtikária, dostala 
pomenovanie práve vďaka 
podobnosti prejavov 
s popŕhlením žihľavou. 
Urtikária sa prejavuje 
začervenaním a svrbivými 
pľuzgierikmi, ktoré sa 
môžu zlievať do väčších 
ložísk. Objaviť sa môžu na 
ktoromkoľvek mieste na tele 
a bývajú rôzneho rozsahu. 
Odhaduje sa, že aspoň raz 
za život sa s ňou stretne asi 
25 % populácie.

Akútna žihľavka

Najčastejšou formou žihľavky je jej 
akútna forma. Prejavy sa vyskytnú 
náhle a pretrvávajú od pár hodín 
do 3 až 6 týždňov. Príčinou môžu 
byť buď alergické, alebo nealergické 
spúšťače.

 ● Medzi nealergické príčiny patria 
bakteriálne, vírusové, mykotické 
alebo parazitické infekcie. Tento 
typ je najčastejší u detí a môže byť 
sprevádzaný opuchom aj ďalších 
častí tela (najčastejšie jazyka), 
prípadne zvýšenou teplotou 
v závislosti od infekcie. 

 ● Prejavy žihľavky sa môžu dostaviť 
aj pri vystavení organizmu 
extrémnym teplotným zmenám. 
Pri vystavení nadmernému chladu 
hovoríme o chladovej žihľavke 
a, naopak, tepelná žihľavka sa 
objavuje pri vystavení veľkému 
teplu. V lete sa často vyskytuje na 
ženskom dekolte po opaľovaní 
na priamom slnku bez ochranného 
faktora.

 ● Alergická žihľavka je odpoveďou 
na kontakt tela s alergénom, 
ktorého výsledkom je spustenie 
alergickej reakcie. Po rozpoznaní 
alergénu bunky uvoľňujú histamín 
a práve jeho zásluhou dochádza 
napríklad k podráždeniu nervových 
zakončení, čo vyvoláva svrbenie. 
Histamín spôsobuje navyše aj 
rozšírenie krvných kapilár, ktoré je 
nasledované prestupom tekutiny 
do podkožia, čo spôsobuje typický 
žihľavkový podkožný výsev. 

 ● Môže ísť o alergiu na potravinu 
(citrusy, jahody, čokoláda, orechy 
atď.) alebo na uštipnutie hmyzom 
(osa, včela), na niektoré lieky (najmä 
antibiotiká alebo očkovacie látky).
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 ● Veľmi často sa výsev objaví po 
kontakte s alergénom v kozmetike. 
Dráždivé môžu byť napríklad 
parfumové látky, konzervanty, mydlá 
či farbivá.

Chronická žihľavka

O chronickej urtikárii hovoríme vtedy, 
ak príznaky pretrvávajú viac ako 
6 týždňov. Zvyčajne môže ísť dokonca 
o mesiace aj roky, pričom výsev býva 
dlhodobý bez prerušenia, alebo, 
naopak, objavujúci sa znovu a znovu 
ako recidivujúca forma žihľavky.

Diagnostika a liečba

V prípade opakovanej žihľavky 
alebo pri nepríjemných sprievodných 
ťažkostiach odporúčame navštíviť 
lekára. Diagnostiku vykonáva 
špecialista – dermatológ alebo 
imunológ, ktorý zisťuje príčinu urtikárie 
špeciálnym testom. 

Liečba závisí od typu urtikárie 
a spočíva v odstránení spúšťacieho 
faktora. 

 ● Účinok histamínu tlmíme liekmi 
proti alergii – antihistaminikami. 
Z voľnopredajných liečiv je 
v tabletovej forme v lekárni dostupný 
loratadín, cetirizín alebo najnovšie 
liečivo levocetirizín. Ten nepreniká 
do centrálnej nervovej sústavy 
a vďaka tomu nevyvoláva nežiaduci 
účinok – ospalosť. 

 ● Ak žihľavka neustúpi do 7 dní, je 
potrebné navštíviť lekára. Ten môže 
pri závažnejších prejavoch doplniť k 
antihistaminikám aj kortikosteroidy, 
ktoré potlačia prehnanú alergickú 
reakciu tela. Liečba kortikosteroidmi 
však môže byť sprevádzaná 
vedľajšími účinkami, a preto sa 
využíva vždy čo najkratší čas a patrí 
jednoznačne do rúk lekára. 

 ● Na zmiernenie svrbenia je možné 
použiť aj liečivá na vonkajšie 
použitie ako dimetindén alebo 
difenhydramín. Prípravky s ich 
obsahom nanášame na malé plochy 
podľa potreby. 

 ● Prírodným variantom môžu byť 
prípravky s obsahom mentolovej 
alebo levanduľovej silice, ktoré 
majú upokojujúce a protisvrbivé 
účinky.

Žihľavka je pomerne bežný prejav precitlivelosti tela, ktorý však môže 
znížiť kvalitu života pacienta. Preto by sme nemali podceniť jej diagnostiku 
a zistenie spúšťacieho faktora. Keď vieme, čomu sa máme vyhýbať, môžeme 
mať tieto nepríjemné svrbiace vyrážky úplne pod kontrolou.
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Dermatitídy spôsobené 
nosením respirátora či rúška 

URIAGE EAU THERMALE  
Termálna voda v spreji, 50 ml, 150 ml

Používanie ochranných 
prostriedkov, najmä 
respirátorov a rúšok, 
je v týchto ťažkých 
pandemických časoch 
nesmierne dôležité. Chránime 
nimi totiž nielen seba, ale aj 
všetkých ostatných. Častým 
problémom, s ktorým sa 
ľudia momentálne trápia, 
sú ťažkosti s pleťou, ktorá 
pod rúškom nedýcha, 
zaparuje sa a dochádza k jej 
nepríjemnému dráždeniu 
a následnému svrbeniu.

Pomoc pre alergikov

U alergických pacientov, ktorí pociťujú 
silné svrbenie pleti, sa odporúča použiť 
lieky zo skupiny antihistaminík, z ktorých 
sú poniektoré voľne dostupné, buď ako 
gély, ktoré sa nanášajú len na menšiu 
plochu, alebo ako voľne predajný liek 
proti alergii v podobe tablety.

Na zmiernenie svrbenia pokožky 
u alergikov, ale aj u nealergických 
pacientov priaznivo pôsobí aj 
termálna voda v spreji, ktorá pokožku 
schladí, upokojí a odstráni jej 
nepríjemné svrbenie a dráždenie.

Ťažkosti so suchou pokožkou

Naša tvár pod respirátorom často trpí 
nedostatočnou hydratáciou, preto jej je 
potrebné dopriať patričný odpočinok, 
nezaťažovať ju a upokojovať použitím 
vhodne zvolenej kozmetiky.

U ľudí so suchou pokožkou je potrebné 
siahnuť po krémoch s obsahom 
zvlhčujúcich zložiek, ako je aj 
kyselina hyalurónová.

15



Ťažkosti s mastnou pokožkou

V dôsledku zamedzenia dýchania 
pokožkou môže dôjsť u ľudí s mastnou 
pleťou k výsevu vyrážok. Pri aknóznej 
pleti je rýchlou a účinnou pomocou 
vysušenie vyrážky použitím zinkovej 
masti. Je vhodné, aby pacienti tablety 
s obsahom zinku užívali dlhodobo, 
nakoľko okrem posilnenia imunity zinok 
prispieva k zníženiu tvorby kožného 
mazu, a teda zamedzí rozvoju akné.

Ťažkosti s atopickou pokožkou

Pre pacienta s atopiou predstavuje 
nosenie ochranných prostriedkov 
zvýšené riziko zhoršenia doterajšieho 
stavu. Preto by mali atopici siahnuť 
po špeciálnej kozmetike vyrobenej 
pre nich priamo „na mieru“. Takúto 
starostlivosť môžu nájsť v prípravkoch 
URIAGE radu XÉMOSE.

Trpia aj pery

Ďalším miestom na tvári, ktoré pod 
rúškom trpí, sú naše pery. Môžu 
popraskať alebo sa nadmieru 
vysušovať. Aby sme tomuto predišli, 
ideálne je siahnuť napríklad po 
klasickej premasťujúcej vazelíne. 
V prípade vážnejších stavov sa 
odporúča použiť regeneračný balzam, 
ktorý hydratuje, regeneruje a vyživuje 
samotné pery a takisto oblasť v ich 
okolí. Na rýchlejšiu regeneráciu takto 
postihnutej pokožky je potrebné 
dopĺňať náš organizmus aj vitamínmi, 
najmä zo skupiny B.

Život s ochrannými prostriedkami nás vie miestami poriadne potrápiť, ale 
ich správnym nosením a dostatočnou starostlivosťou o našu pleť je možné 
daným ťažkostiam jednoducho predchádzať.

1 –  URIAGE XÉMOSE Olejový balzam na telo 
proti svrbeniu, 500 ml

2 –  URIAGE XÉMOSE Telový krém na veľmi 
suchú až atopickú pokožku, 400 ml

3 –  URIAGE XÉMOSE Masť na veľmi suchú 
až atopickú pokožku, 200 ml
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Všetko, čo by ste mali vedieť 
o znamienkach

Znamienka a slnečné 
lúče nie sú až takí zarytí 
nepriatelia, ako by ste 
si možno mohli myslieť. 
V skutočnosti nie je dôvod 
na paniku – ak počas leta 
dodržíte zásady správnej 
starostlivosti o pokožku, 
slnko si môžete užívať 
plnými dúškami.

Znamienka a leto

Znamienka, rovnako ako pigmentové 
škvrny či drobné jazvičky, tvoria 
prirodzenú súčasť našej kože. Zároveň 
však môžu na slnečné žiarenie 
reagovať veľmi citlivo – mení sa ich 
tvar, veľkosť i počet. Pravdou ostáva, 
že väčšina z nás sa už leta nevie 
dočkať, a myšlienka, že by sme sa 
mali po celý čas schovávať do tieňa, 
je nepredstaviteľná. 

Aj odborní lekári vedia, že nežijeme vo 
vitríne, a preto apelujú na zodpovedné 
správanie k pokožke. Základom jej 
zdravia je v prvom rade prevencia. 
Pokiaľ nebudete zanedbávať pravidelné 
kontroly znamienok, nemusíte sa báť 
užiť si svoju dovolenku naplno, a to aj 
v krajinách, kde je tropických 40 stupňov. 
S kvalitnou slnečnou kozmetikou vo 
vašej batožine, samozrejme!

Znamienka a kozmetika

Každý človek má určitý počet 
znamienok, čo závisí od genetickej 
predispozície alebo od konkrétneho 
fototypu. Je úplne jedno, koľko ich na 
koži máte – znamienka si vyžadujú 
zvláštnu kozmetickú starostlivosť. 
A to nielen v lete, ale aj počas celého 
roka, keď sa dostávajú do styku s UV 
žiarením. Pokiaľ hľadáte kvalitnú 
slnečnú kozmetiku, na ktorú sa môžete 
plne spoľahnúť a ktorá vás zbytočne 
nepodráždi, vyberajte si svoju letnú 
výbavu v lekárni. 

 ● Novinkou sú prípravky francúzskej 
značky URIAGE BARIÉSUN, 
vytvorené na pohodlné opaľovanie 
celej rodiny. Opaľovacie krémy 
a spreje URIAGE BARIÉSUN 
poskytujú najvyšší stupeň ochrany 
pred slnečným žiarením, rešpektujú 
potreby citlivej pokožky a nedráždia 
ju. Sú vhodným riešením pre 
každý vek, každé miesto a každú 
aktivitu – pretože natierať by sme 
sa mali nielen počas týždňa na 
dovolenke pri mori, ale aj počas 
práce v záhradke, výletu v meste či 
pri posedení s priateľmi na slnečnej 
terase. 

 ● Pre najvyššiu ochranu znamienok 
vyskúšajte BARIÉSUN ultraľahký 
fluidný krém SPF 50+, prioritne 
určený na tvár, čím spĺňa tie 
najvyššie kritériá ochrany zdravia 
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našej kože. Pohodlne sa zmestí 
do každej kabelky, takže ho 
môžete použiť vždy, keď to bude 
potrebné. Produkty URIAGE 
zakúpite exkluzívne vo vybraných 
lekárňach Dr.Max alebo na 
www.drmax.sk.

Znamienka a deti

Už ste si určite všimli, že bábätká 
znamienka väčšinou nemávajú – tie sa 
vytvoria až neskôr vplyvom vonkajších 
faktorov alebo vďaka genetickej 
predispozícii. 

 ● Okrem kvalitných opaľovacích 
krémov (vyskúšajte napríklad 
BARIÉSUN mlieko pre deti SPF 50+  
alebo BARIÉSUN sprej, ktorý 
sa ľahko vstrebáva, nemastí 
a vďaka jednoduchej aplikácii 
je natretie vašich najmenších 
niekoľkominútovou záležitosťou) je 
dobré používať špeciálne detské 
oblečenie s UV ochranou. 

 ● Počas hry udržiavajte dieťa v rámci 
možností v tieni a v čase obeda 
by sa na slnku nemalo nachádzať 
vôbec. Na načerpanie potrebnej 
dávky vitamínu D a získanie zdravej 
farby pokožky stačí 15-minútové 
slnenie denne.

Znamienka a návšteva lekára

Znamienka ročné obdobia nepoznajú. 
Preto, ak ste si tie svoje ešte nestihli 
dať skontrolovať, nemali by ste to 
zbytočne odkladať. Tie, ktoré sú naozaj 
podozrivé a mohli by ohrozovať vaše 
zdravie, treba vybrať ihneď. Ostatné, 
teda také, ktoré vadia najmä esteticky, 
je možné odstrániť neskôr. 

Vedeli ste však, že až 80 % 
poškodení pokožky slnečnými 
lúčmi vzniká pred 18. rokom 
života? Detská pokožka si preto 
vyžaduje extrajemnú starostlivosť 
a tú najvyššiu slnečnú ochranu.
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 ● Ideálny čas na zbavenie sa 
nepohodlných materských 
znamienok je zima, keď sa pokožka 
tela príliš nepotí, nie je vystavovaná 
ostrému slnku a umožňuje tak rane 
rýchlejšie a bezpečnejšie hojenie. 

 ● Jazvičky je nutné tri až štyri 
mesiace po zákroku úplne 
chrániť pred opaľovaním, a to na 
prirodzenom svetle, ako aj v soláriu. 

 ● Po zahojení ranky je naďalej 
potrebné používať opaľovacie krémy 
s vyšším UV faktorom, pretože 
pokožke na mieste bývalého 
znamienka chýba pigment a môže 
sa rýchlo spáliť.

Znamienka a najväčšie omyly

Našu pozornosť väčšinou upúta 
znamienko vystupujúce z pokožky. 
Rovnako nás dokáže vystrašiť, keď si 
zrazu uvedomíme, že nám znamienok 
akosi pribudlo. Odborníci sa však 
zhodujú, že ide o prirodzený proces 
a namiesto zbytočných obáv treba 
absolvovať toľko spomínanú pravidelnú 
kontrolu u lekára. Práve tie dramaticky 
pôsobiace útvary totiž bývajú často 
celkom neškodné – nebezpečnejšie 
sú nenápadnejšie, malé čierne 
znamienka v úrovni kože. 

 ● Pokiaľ sa slníte v rozumnej miere, 
chránení kvalitnou kozmetikou 
s patričným UV faktorom, 
nemusíte sa opaľovania báť, a to 
ani v prípade, že patríte medzi 
„mnohoznamienkové“ typy. 

 ● Zabudnite však na ich 
prelepovanie leukoplastom. Pod 
náplasťou sa znamienko zbytočne 
potí, môže sa ošúchať či mechanicky 
poraniť pri jej odlepovaní. Navyše 
tak získate nevzhľadný štvorček 
namiesto zdravo pôsobiaceho 
opálenia. Úplne postačí, keď si 
znamienka dôkladne natriete 
krémom, a to minimálne polhodinu 
predtým, než pôjdete na slnko. 

 ● Okrem slnečných lúčov však 
dávajte pozor na ich mechanické 
poškodenia pri športe či obliekaní 
– ak sa vám znamienko zatrhne 
a nebodaj krváca, bez váhania 
navštívte ambulanciu odborného 
lekára. Práve takéto úrazy 
najčastejšie stoja za priamym 
ohrozením nášho zdravia.
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Kolagén alebo všetko 
o bielkovine mladosti

Kolagén je najviac 
zastúpená, vo vode 
nerozpustná, bielkovina 
nášho tela – predstavuje 
viac ako 30 % všetkých 
bielkovín. Vo forme vlákien 
je zložkou medzibunkovej 
hmoty. Tvorí významnú 
časť šliach (80 %), pokožky 
(70 – 80 %), sušiny kĺbových 
chrupaviek (60 %), ale i kostí 
a svalovej hmoty.

Slovo kolagén pochádza z gréckeho 
slova „kólla“, čo znamená „lepidlo“ 
a z francúzskeho slova „géne“, čo 
znamená „niečo, čo produkuje“, inými 
slovami je to „proteín produkujúci 
lepidlo“. Kolagén sa podieľa na tom, 
aby spojivové tkanivá svalov či kostí 
zostávali stále dostatočne pevné. 
Vďaka tomu sú schopné nepretržite 
plniť svoju funkciu a rovnako ľahšie 
zvládať záťaž, ktorá je na ne každý deň 
kladená. 

Kolagén vo vzťahu k pokožke zlepšuje 
hojenie pokožky po popáleninách, 
vyhladzuje čerstvé jazvy, zmäkčuje 
okraje starých jaziev, účinný je aj 
pri rozšírených cievkach, spomaľuje 
starnutie pokožky tým, že jej dodáva 
elasticitu. Vďaka svojim účinkom sa 

oprávnene nazýva aj bielkovinou 
mladosti.

Starnutie sa nedá zastaviť, 
ale čo ho spomaliť 

Od 25. roku života ľudské telo 
postupne stráca schopnosť kolagén 
tvoriť. Prvým výrazným medzníkom, 
keď sa nedostatok kolagénu začína 
prejavovať už aj na pohľad, je 
35. rok života a po 40. roku ho 
už netvorí takmer vôbec. Postupný 
úbytok kolagénu vedie k zhoršeniu 
stavu kostí a prejavuje sa okrem 
iného oslabením svalstva, zníženou 
pružnosťou šliach a svalov, znížením 
trenia vo vnútri kĺbov až rôznymi 
degeneráciami. 

Jeho nedostatok prezradí aj naša tvár: 
 ● ochabnutá a suchá pokožka, 
 ● vrásky, 
 ● strata lesku vlasov,
 ● štiepenie nechtov, 
 ● objavujú sa pigmentové škvrny.

Práve toto obdobie je nesmierne 
dôležité „dať kolagénu zelenú“. 
Neexistuje totiž spôsob, ako 
zabrániť jeho úbytku. Ak však 
prijmeme preventívne opatrenia, 
je možné hladiny kolagénu 
ochrániť a udržať kožu, kosti, svaly 
a kĺby dlhšie zdravé.
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Predpokladom správnej tvorby 
kolagénu sú vitamín C a zinok

 ● Vitamín C prispieva k prirodzenej 
tvorbe kolagénu. Ak nie je 
v organizme dostatok vitamínu C, 
nemá ani užívanie kolagénu zmysel. 
Človek si nevytvára zásoby tohto 
vitamínu, je nutné dopĺňať ho vo 
forme vhodnej stravy, prípadne 
výživovými doplnkami.

 ● Zinok patrí medzi stopové prvky 
a v organizme tvorí súčasť viac 
ako 200 enzýmov. Zúčastňuje sa 
na metabolizme cukrov, bielkovín, 
podieľa sa na syntéze DNA 
a RNA, podporuje rast kostí, dobré 
fungovanie zraku a mozgu. Priamo 
ovplyvňuje tvorbu kolagénových 
vlákien, podporuje hojenie rán, 
vredov a urýchľuje epitelizáciu – 
konečnú fázu hojenia.

 ● Naopak, fajčenie, slnečné žiarenie, 
konzumácia veľkého množstva 
cukru a autoimunitné ochorenia 
ničia kolagén a urýchľujú jeho 
rozpad.

 ● Kolagén vieme telu doplniť vo forme 
vyváženej stravy alebo výživových 
doplnkov.

Čo sa deje s kolagénom 
po jeho užití

Kolagén sa v tráviacom systéme 
postupne rozkladá na menšie 
reťazce – peptidy (obsahujúce najmä 
aminokyselinu hydroxyprolín), ktoré sa 
v tenkom čreve absorbujú a pomocou 
krvného obehu sa presúvajú tam, 
kde je potrebné „vystavať“ nové 
kolagénové vlákna.

V skutočnosti je tento mechanizmus 
zložitejší a ťažko merateľný u človeka. 
Preto nemožno očakávať napríklad 
po konzumácii niekoľkých gramov 
kolagénu, že sa zázračne doplní jeho 
dostatočné množstvo v kolene alebo 
v inom boľavom kĺbe.

Kolagén je vo svojej prirodzenej 
forme nerozpustný (tzv. natívny 
kolagén) a nevstrebáva sa. Pomocou 
enzýmov je možné rozštiepiť ho na 
menšie reťazce – tzv. polypeptidy, 
ktoré majú zachovanú „živú 
trojrozmernú“ štruktúru, ľahko 
sa vstrebávajú črevnou sliznicou 
a akumulujú sa v chrupavkách, kde 
stimulujú chondrocyty (bunky tvoriace 
chrupavku) na vyššiu produkciu 
kolagénu. Týmto procesom vznikne 
hydrolyzovaný kolagén.

Ako sa zorientovať v množstve 
ponúk

 ● Tak ako nie je káva ako káva a ani 
bryndza nie je ako bryndza, aj 
prípravkov s obsahom kolagénu 
je na trhu pomerne veľký výber. 
Líšia sa svojím pôvodom (rastlinný, 
živočíšny kolagén – rybí, hovädzí, 

Dr.Max Collagen Drink, 30 vreciek
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prasací, hydinový), typom (natívny, 
hydrolyzovaný), formou (tablety, 
prášok) a obsahom v dennej dávke.

 ● Dávkovanie je učené výrobcom 
a závisí od množstva kolagénu 
v tablete, ale tiež aj od jeho typu. 
V prípade výživových doplnkov, 
ktoré obsahujú hydrolyzovaný 
kolagén, sa odporúčaná denná 
dávka pohybuje od 3 – 10 g. 

 ● Denná dávka natívneho kolagénu 
je v porovnaní s hydrolyzovaným 
oveľa nižšia cca do 40 mg. 

 ● Na dosiahnutie optimálneho efektu 
sa odporúča užívať prípravky 
minimálne dvakrát ročne počas 
dvoch až troch mesiacov.

 ● Vo forme prášku sa rozpúšťa 
vo vode, nemá výraznú chuť a je 
praktický na použitie. Pre tých, 
ktorým nevyhovuje nápoj, sú 
k dispozícii tablety.

 ● Za najlepší zdroj sa považuje rybí 
kolagén, ktorého cena je však 
výrazne vyššia ako ostatných. 
Hovädzí a prasací sú dostupnejšie, 
ale nie sú natoľko účinné, pokiaľ 
ide o zvyšovanie hladiny celkového 
kolagénu v tele. Kuracie kolagénové 
peptidy sa považujú za najlepšie 
na podporu chrupaviek, obsahujú 
predovšetkým kolagén II, využíva 
sa aj ako prísada v kozmetických 
produktoch.
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Lepšia imunita aj zdravá pleť, 
to všetko dokáže zinok

Ovplyvňuje kvalitu nechtov, 
vlasov aj pokožky. Okrem 
toho vám zinok pomôže 
v boji proti chrípke, nádche 
či iným vírusom. Hoci zinok 
nepatrí k minerálom, ktoré 
sú v ľudskom organizme 
bohato zastúpené, napriek 
tomu je jeho prítomnosť 
mimoriadne dôležitá. 
Je súčasťou viacerých 
enzýmov trávenia a podieľa 
sa na aktivovaní mnohých 
látok, predovšetkým 
vitamínu A.

Zinok podporuje liečenie rán, vredov 
či zranení. Pravidelné užívanie vám 
zabezpečí spevnenie nechtov, 
zabráni vypadávaniu vlasov, zlepší 
kvalitu pleti, ale tiež podporí imunitný 
systém. Vaše telo si ho však nedokáže  
vyrobiť samo, preto je najlepšie prijímať 
ho v strave alebo formou kvalitných 
potravinových doplnkov. Ak patríte 
medzi tých, čo dbajú o svoje zdravie, 
na zinok by ste rozhodne nemali 
zabúdať! V záťažových obdobiach je 
vhodné zabezpečiť si dostatok zinku 
v tele pomocou špeciálnych výživových 
doplnkov, o ktorých sa môžete poradiť 
aj so svojím lekárnikom.

 ● Je zrejmé, že zinok je prospešný 
nielen pre vaše zdravie, ale vplýva 
tiež na krásu a mladosť vašej 
pokožky. Viacero odborníkov sa 
dlhodobo zhoduje na tom, že 
tento minerál má ako kozmetická 
ingrediencia doslova sťahujúce 
účinky, vďaka čomu dokáže 
zabrániť ochabovaniu kože 
a čiastočne aj starnutiu pleti. 

 ● Okrem iného vás chráni pred UV 
žiarením a mimoriadne pristane 
mastnejšej pokožke, bojujúcej 
s nedokonalosťami či akné. Aj 
preto je súčasťou množstva krémov, 
mastičiek, púdrov a zásypov, 
pôsobiacich na rýchlejšie hojenie 
rán alebo ošetrovanie podráždených 
a reaktívnych miest chronicky suchej 
pokožky. 

 ● Zinok tiež zabraňuje šíreniu 
a množeniu baktérií, čo oceníte 
nielen vy, ale aj vaša pleť.

Dr.Max Selén-Zinok Forte, 60 tabliet
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Veríme, že vám tento e-book pomohol 
zodpovedať otázky, ktoré sa počas 
starostlivosti o pokožku často vyskytnú.

V prípade ďalších otázok sa obráťte 
na odborný personál lekární Dr.Max, 
kde vám radi poskytnú ďalšie potrebné 
informácie.

Na príprave brožúry sa podieľali 
farmaceuti a farmaceutickí laboranti 
z lekární Dr.Max a redakcia BeautyClub 
Dr.Max.

Cieľom tohto e-booku nie je podpora užívania liekov či iných prípravkov. 
Ide o edukatívno-informačný materiál. Informácie v tomto e-booku 
v žiadnom prípade nenahrádzajú odborné poradenstvo podané priamo 
pri riešení konkrétneho zdravotného problému v lekárni alebo u lekára.
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www.drmax.sk/beautyclub

Objavte užitočné 

rady a tipy

 Odborné články 
 Tipy a trendy
 Testovačky 

 Aktuálne akcie 
  Novinky z oblasti 
 dermokozmetiky

BeautyClub Dr.Max
Miesto, kde nájdete všetky odpovede na témy starostlivosti o pleť, 
telo, vlasy a zdravia v pohodlí domova. Navštívte nás v lekárňach, 
online na stránke www.drmax.sk/beautyclub, na Instagrame 
a Facebooku.

Zistite viac:

http://www.drmax.sk/beautyclub


www.drmax.sk/beautyclub

BeautyClub

http://www.drmax.sk/beautyclub

